
 

 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 8 mar. 2016. 

PLENÁRIO 
 

ATA DA SESSÃO 
REALIZADA EM 2 DE MARÇO DE 2016 

 
PROCESSO STJ N. 4.283/2016 REQUERIMENTO DA ASSTJ 

 (INCORPORAÇÃO DE 13,23%)  
 

ASPECTOS RELACIONADOS À VIGÊNCIA DO NOVO CPC 
 (Propostas da Comissão de Regimento Interno e as da Segunda Seção) 

 
Às dezoito horas e cinco minutos do dia dois de março de dois mil e dezesseis, na 

sala de sessões plenárias do Superior Tribunal de Justiça, sob a presidência do 

Senhor Ministro Francisco Falcão, foi aberta a sessão. Presentes os Senhores 

Ministros Felix Fischer, Laurita Vaz, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, 

Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Napoleão 

Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro 

Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, 

Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, 

Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Moura 

Ribeiro, Regina Helena Costa, Rogerio Schietti, Nefi Cordeiro, Gurgel de Faria, 

Reynaldo Soares da Fonseca e Marcelo Navarro Ribeiro Dantas.  

A sessão foi iniciada com explanação do Presidente sobre as perdas salariais dos 

servidores do Poder Judiciário. Esclareceu Sua Excelência que o projeto de lei de 

cargos e salários aprovado pelo Congresso Nacional foi vetado pela Presidente da 

República no ano passado. Os tribunais não conseguem reter os aprovados em 

seus concursos pela baixa remuneração. A rotatividade de pessoal prejudica o bom 

andamento dos serviços e a insatisfação é generalizada. Comunicou que tramita na 

Câmara Federal um substitutivo apresentado pelo Supremo Tribunal Federal com 

proposta de reajuste salarial em patamares menores do que o aprovado 

anteriormente, mas ainda não há nenhuma definição quanto à sua aprovação e 

implementação. Informou aos Colegas que a incorporação do índice dos 13,23% foi 

assegurada no Tribunal Superior do Trabalho, bem como o foi, mediante decisões 

administrativas, no Conselho Nacional do Ministério Público, Superior Tribunal 
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Militar, o mais antigo dos tribunais, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios, Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e Tribunal Regional do Trabalho 

da 4ª Região, que concederam o mencionado reajuste aos seus servidores. O 

Diretor-Geral informou haver recursos orçamentários para o pagamento, se assim o 

Plenário o decidir, inclusive com o pagamento retroativo a seis meses. Prontificou-se 

a conversar com o Governo Federal para conseguir pagar os atrasados dos últimos 

cinco anos e, caso não consiga, tem certeza de que a futura Presidente, Ministra 

Nancy Andrighi, fará esforços para reparar essa injustiça contra os servidores. Em 

seguida, Sua Excelência passou a palavra à Ministra Laurita Vaz, relatora do 

Processo STJ 4283/2016. Antes de ler o voto, Sua Excelência fez algumas 

considerações com relação ao pleito. Disse que, desde que assumiu o honroso 

cargo de Vice-Presidente da Corte, tem apresentado suas orações a Deus, pedindo 

força, saúde e, principalmente, sabedoria do Espírito Santo, para cumprir suas 

obrigações, diretas e indiretas, e conseguir prestar apoio à Presidência, que tem a 

árdua tarefa de administrar esta Casa. Deixou registrado que não poderia lograr 

êxito nas suas tarefas ordinárias e extraordinárias sem o inestimável apoio dos 

Colegas. Declarou que é preciso contar com a compreensão e ajuda de todos para 

que o trabalho, além da função jurisdicional, seja coroado com bons resultados. Há 

tempo vem manifestando grande preocupação com a situação salarial dos 

servidores, que estão há quase dez anos sem reajuste, salvo um pequeno reparo no 

percentual da gratificação judiciária, a conhecida GAJ, em 2012. Se se considerar 

que, nos últimos doze meses, a inflação oficial anunciada foi cerca de 10%, pode-se 

ter uma ideia da defasagem salarial dos servidores do STJ e do Poder Judiciário da 

União ao longo desses anos. Chamou a atenção dos Colegas para possíveis ações 

concretas que poderiam realizar em prol dos servidores desta Casa, que 

desenvolvem um trabalho diferenciado e sugeriu uma carreira diferenciada para os 

servidores dos tribunais superiores. Ao término das considerações, a Ministra Laurita 

passou a relatar o processo. Esclareceu que o pedido da Associação dos Servidores 

do Superior Tribunal de Justiça é um direito já reconhecido como líquido e certo por 

instâncias judiciais e administrativas do Tribunal Superior do Trabalho, Superior 

Tribunal Militar, Justiça do Distrito Federal, Conselho do Ministério Público; em 

seguida proferiu voto no sentido de deferir o requerimento administrativo, extensível 

a todos os servidores desta Corte. O assunto foi submetido ao Colegiado, que 



 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 8 mar. 2016. 
 

aprovou, por unanimidade, o pagamento nos termos do voto da Relatora. Na 

sequência, a Ministra Laurita assumiu a presidência da sessão e passou a palavra 

ao Ministro Luis Felipe Salomão para tratar das questões relativas ao novo CPC e 

seus impactos no tribunal. Sua Excelência esclareceu aos colegas que enviou um 

caderno com um comparativo e as sugestões de alteração do Regimento Interno a 

partir das mudanças que serão implementadas com o novo CPC. O trabalho, de 

cunho exclusivamente regimental, foi explicado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

com a fixação de prazo para apresentação de sugestões pelos ministros até o dia 14 

de março. Após votação, o Pleno decidiu por unanimidade que a consolidação do 

trabalho apresentado pela Comissão de Regimento Interno será apreciada e 

discutida em sessão plenária marcada para o próximo dia 16 de março, às 17h30. 

Em seguida, a Ministra Laurita Vaz passou a palavra ao Ministro Raul Araújo. Sua 

Excelência falou em nome da Segunda Seção e apresentou algumas propostas do 

ponto de vista jurisdicional relativas à vigência do novo CPC. Dentre elas, a primeira 

a ser discutida diz respeito à própria vigência do Código de Processo Civil. Estava 

prevista sua entrada em vigor após decorrido um ano da data da sua publicação 

oficial, causando dificuldades para a determinação da data de início. Explicou Sua 

Excelência que a doutrina se dividiu quanto a três datas possíveis: 16 de março, 

segundo Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: "a 

vacatio legis do Código de Processo Civil foi estabelecida em um ano, a partir de 

sua publicação oficial. Essa publicação ocorreu no Diário Oficial da União do dia 17 

de março de 2015. Por isso, apenas no dia 16 de março de 2016 [entendem esses 

autores] as regras do Código passam a vigorar”. Trezentos e sessenta e cinco dias, 

considerando que o ano corrente é um ano bissexto. O dia 17 de março foi 

defendido por Cassio Scarpinella Bueno, Guilherme Rizzo Amaral: "o prazo de um 

ano expira no dia de igual número do de início". Portanto, seria o dia 17 de março de 

2015 no entender desses autores. O dia 18 de março é apontado por Fredie Didier 

Junior, Nelson Nery, Rosa Maria, José Miguel Garcia e Ronaldo Cramer: "com base 

no art. 8º, §1º, da Lei Complementar n. 95/98, a contagem do prazo para vigência 

das leis que fixem período de vacatio será feita com a inclusão da data da 

publicação (dies a quo) e do último dia do prazo (dies ad quem), entrando em vigor 

no dia subsequente à sua consumação. Assim, nos termos da Lei n. 810, de 1949, 

que define o ano civil, o prazo de ano expira no dia de igual número do de início, 
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portanto 17 de março de 2015. Então, incluindo o dia da publicação e o último dia do 

prazo de vacância, conclui-se que o Código entrará em vigor no dia 18 de março de 

2016". Após discussão sobre a forma como o Plenário iria deliberar sobre esse 

ponto, os ministros decidiram, por unanimidade, que seria proferido um enunciado 

administrativo, com a seguinte redação: “O Plenário do STJ, em sessão 

administrativa em que se interpretou o art. 1.045 do novo Código de Processo Civil, 

decidiu, por unanimidade, que o Código de Processo Civil aprovado pela Lei n. 

13.105/2015 entrará em vigor no dia 18 de março de 2016”. Em decorrência da 

escassez de tempo, o Pleno decidiu adiar a sessão e prosseguir no dia 9 de março 

às 16 horas. 

Encerrou-se a sessão às dezenove horas e dez minutos. 
 
 

Ministro Francisco Falcão 
Presidente 

 
 

Miguel Augusto Fonseca de Campos 
Secretário da sessão 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


